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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000006/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Evelyn Regner
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Θέμα: Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της 
Γυναίκας

Από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2020, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών 
και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει στην 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ 
για τη Θέση της Γυναίκας (UN CSW64). Η UN CSW64 θα επικεντρωθεί στην επανεξέταση και 
αξιολόγηση της εφαρμογής της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (BPfA), στα 
αποτελέσματα της 23ης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης και στην πλήρη υλοποίηση της 
Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κυβερνήσεις που θα συμμετάσχουν στην UN CSW64 
προβλέπεται να εγκρίνουν πολιτική δήλωση για τον εορτασμό της 25ής επετείου της BPfA. 25 χρόνια 
μετά την έγκριση της BPfA, τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων δεν έχουν ακόμη 
υλοποιηθεί πλήρως. Οι γυναίκες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν:

– οικονομικές ανισότητες, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των φύλων στις αγορές εργασίας, 
έλλειψη συμμετοχής στην αγορά εργασίας γυναικών που προέρχονται από φτωχότερες οικογένειες 
καθώς και μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

– βία (συμπεριλαμβανομένων σωματικής, συναισθηματικής, σεξουαλικής και οικονομικής βίας καθώς 
και εξαναγκασμού)·

– εναντίωση στα δικαιώματά τους (συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων) και διαιώνιση των στερεοτύπων·

– έλλειψη εκπροσώπησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ανανέωση της δέσμευσης, με μεγαλύτερη φιλοδοξία, μεγαλύτερη 
λογοδοσία και σημαντικούς πόρους.

Μπορεί το Συμβούλιο να προσδιορίσει τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην UN CSW64, και τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν 
οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου; Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει ισχυρή 
συντονισμένη προσέγγιση και ότι θα αναλάβει φιλόδοξη και ισχυρή δέσμευση όσον αφορά την 
πολιτική διακήρυξη; Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα συμπεριλάβει για να εξασφαλιστεί πραγματική 
πρόοδος στην πορεία προς την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της σημερινής 
προεδρίας στις οποίες περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση των γυναικών στην κοινωνία και στην αγορά 
εργασίας;

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα επιταχύνουν τη 
δέσμευσή τους για εφαρμογή της BPfA και της πολιτικής διακήρυξης του Πεκίνου + 25, 
ενσωματώνοντας τους στόχους για την ισότητα των φύλων στις σχετικές μελλοντικές στρατηγικές και 
στις πολιτικές διαδικασίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και δημοσιονομικών 
πολιτικών; Συγκεκριμένα, ποια νέα μέτρα θα ληφθούν για να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε 
όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ;

Με ποιον τρόπο θα προωθήσει τη συνεργασία της με την κοινωνία των πολιτών, και ειδικότερα με τις 
γυναικείες οργανώσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της BPfA και να προετοιμαστεί η θέση 
της ΕΕ στην UN CSW64;
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